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Napirendi javaslat  
 

1. Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ. 134./B. §-ának (4) bekezdése alapján: 

1. Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika 

keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére 

nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, 

[COM (2011) 625; COM (2012) 552; 2011/0281 (COD)];  

2. Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági 

termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról (az egységes közös 

piacszervezésről szóló rendelet) [COM (2011) 626; COM (2012) 535; 

2011/0281 (COD)];  

3. Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika 

finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről, [COM (2011) 628; 

COM (2012) 551; 2011/0288 (COD)]  

Előterjesztő: Czerván György, az agrárgazdaságért felelős vidékfejlesztési 

minisztériumi államtitkár  

 

2. Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10052. 

szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Dr. Ángyán József (Fidesz)  
Balogh József (Fidesz)  
Farkas Sándor (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Harangozó Gábor (MSZP)  
Dr. Józsa István (MSZP)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Suhajda Krisztián (Jobbik)  
Varga Géza (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Gőgös Zoltán (MSZP) dr. Józsa Istvánnak (MSZP)  
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
Balogh József (Fidesz) megérkezéséig Obreczán Ferencnek (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz) Farkas Sándornak (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) megérkezéséig Győrffy Balázsnak (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) Patay Vilmosnak (Fidesz)   
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Czerván György államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
Madarász István agrárpolitikai referens (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 3 perc)  

Elnöki bevezető  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, és köszöntöm mindazokat is, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt 
ülését. Szeretném bejelenteni, hogy a múlt heti döntésünknek megfelelően a bizottságban 
tagcsere történt: az LMP képviselői az ismert okok miatt függetlenként folytatják parlamenti 
tevékenységüket, ennek következtében az ellenzék újraosztotta a különböző bizottságokban 
betöltött helyeiket, és az elfogadott döntésnek megfelelően Józsa Istvánt köszönthetjük új 
bizottsági tagként. (Dr. Józsa István: Köszönöm szépen. – Közbeszólások, derültség.) Az 
MSZP foglalta el az ellenzék ezen eddigi mandátumát, és ezzel újra teljes körű, 21 fős a 
bizottságunk.  

A napirendtervezetet kiküldtük. Kérdezem, hogy ahhoz van-e kérdés, észrevétel. 
(Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja a napirendtervezetet? 
Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ. 134./B. §-ának (4) bekezdése alapján:   
1. Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika keretébe 
tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, [COM (2011) 625; 
COM (2012) 552; 2011/0281 (COD)];  
2. Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági 
termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról (az egységes közös piacszervezésről 
szóló rendelet) [COM (2011) 626; COM (2012) 535; 2011/0281 (COD)];  
3. Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika 
finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről, [COM (2011) 628; 
COM (2012) 551; 2011/0288 (COD)] 

Az első napirendi pontnál köszöntöm Czerván György agrárgazdaságért felelős 
államtitkár urat. Az ismert előzetes egyeztetéseket követően kértük, hogy az államtitkár úr 
számoljon be az elmúlt időszak eseményeiről, különös tekintettel az agráriumot érintő 
tárgyalási sorozatról az Európai Unióval, és ennek a fontosabb fordulatairól, a magyar 
álláspontról és a helyzetről tartson egy tájékoztatót. Ennek megfelelően az államtitkár úr 
előkészítette a bizottsági ülésünkön való megjelenését, és bizottsági tagjainknak azt az 
előadásanyagot, amelyet itt most ő be fog mutatni, úgyhogy akik azt már elolvasták, 
valamelyest előrébb haladhatnak a tárgyalásban. Miniszterelnöki felszólalással fog kezdődni 
ma a parlament ülése 13 órakor, kértem, hogy az államtitkár úr, legyen szíves, ehhez mérten 
ismertesse a számára fontosnak tartott fordulatokat, hogy lehetőségünk legyen a kérdések 
feltevésére is. Megadom a szót az államtitkár úrnak.  

 

Czerván György (Vidékfejlesztési Minisztérium) tájékoztatója 

CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Jó napot 
kívánok! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt bizottsági Tagok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Köszönöm szépen a lehetőséget. Mindig némi nosztalgiával jövök a Mezőgazdasági bizottság 
üléseire, és eszembe jutnak a régi szép idők, amikor még én is tagja voltam a bizottságnak.  

Tisztelt Kollégák! Nagyon erős csapattal érkeztünk: itt van az MVH elnöke, itt vannak 
az agrár-közgazdasági, agrárpiaci főosztályok vezetői, osztályvezetői, és még jó néhányan 
mások is – elnézést, nem sorolok fel mindenkit –, akik nem utolsósorban nagyon komoly 
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háttérszámításokat végeztek, illetve a miniszter úrnak is komoly segítséget adtak Brüsszelben, 
amikor február 7-8-án az állam- és kormányfők megegyeztek az Unió közös büdzséjében. 
Úgyhogy én úgy gondolom, röviden szeretnék szólni. A rám bízott feladat az, hogy a 
közvetlen támogatásokról, a piaci támogatásokról, illetve a horizontális támogatásokról 
beszéljek, amiről pedig nem fogok beszélni, azok a vidékfejlesztési támogatások. 
(Tájékoztatóját vetítéssel kíséri.) Az első ábrán lehet látni a 2007-2013-as rendszert, amiről 
most fogok beszélni, azok az I. pillérrel kapcsolatos dolgok, a II. pillér az, amit a mai 
előadásom nem fog érinteni. Mielőtt azonban a 2014-2020 közötti időszak dolgairól 
beszélnék – utalást tettem, hogy február 7-én az állam- és kormányfők megegyeztek a közös 
büdzsében, azóta már a parlamentben is előjött a téma, hogy mennyi is az annyi –, engedjenek 
meg elmondanom önöknek néhány számot ezzel kapcsolatban.  

Magyarország nettó haszonélvezője az Uniónak, a nettó pozíciónk azt jelenti, hogy 
több támogatást kapunk, mint amennyit be kell fizetnünk az Unióba. A február eleji 
megállapodás értelmében ez a nettó pozíció egészen pontosan 25 milliárd euró. Ennél 
nagyobb összeget, abszolút értelemben nagyobb összeget csak két ország kap az Unió 28 
tagállama közül – hiszen most már Horvátországot is beleértjük -: Lengyelország és Románia. 
De mivel ezek kicsit nagyobb országok, mint Magyarország, érdemes megnézni, hogy ezt a 
25 milliárd eurót egy főre vetítve mit mutatnak a számok: ez azt jelenti, hogy Magyarország 
egy főre jutó nettó pozíciója 2500 euró, egész pontosan 2512 euró, ami – árfolyamtól függően 
– olyan 712 forintot jelent minden egyes főre. Ebben a mutatóban néhány euróval másodikak 
vagyunk Litvánia mögött. Hogyha GNI-arányosan megnézzük – ez egy korrigált GDP-adat –, 
akkor pedig szintén másodikak vagyunk Bulgária mögött. Tehát hogyha a legfontosabb 
mutatószámokat nézzük, abszolút összegben, egy főre vetítve vagy GNI-arányosan 
Magyarország minden tekintetben dobogós a 28 tagállam között, és ezt a pozíciót úgy kell 
értékelni, hogy az Unió teljes költségvetése 3,5 százalékkal csökkent az előterjesztés szerint – 
most azt nem mondom mindig hozzá, hogy nyilván ezek még nem végleges számok, hiszen a 
parlament, ha jól tudom, március 13-án fog majd szavazni, tehát ez még változhat, én azzal 
kalkulálok, hogy ez már rosszabb nem nagyon lesz, ha a parlament változtat, vagy lehetősége 
lesz rá, az inkább még akkor pozitív lesz, pozitív irányú lesz. Ezeket a számokat tehát, 
amelyek Magyarországot érintik, úgy kell értékelni, hogy a közös büdzsé 3,5 százalékkal 
csökken, tehát a torta csökken, ezen belül a közös agrárpolitikára jutó források pedig 
11 százalékkal csökkennek a következő pénzügyi időszak tekintetében, és így kell értékelni 
azt, hogy Magyarország a közös agrárpolitikán belül 1,9 milliárd euróval többet fog kapni a 
következő időszakban, mint a 2007-2013 közötti időszakban. A torta tehát csökken, de az a 
tortaszelet, amely Magyarországot szimbolizálja a közös agrárpolitikán belül, 2,36 százalékról 
3,19 százalékra emelkedik a következő időszakban. A tortaszelet tehát, Magyarország 
részesedése, annak ellenére, hogy a források csökkennek, nagyobb lesz.  

Emlékeztetőül jelzem a célkitűzéseket, amelyeket a magyar elnökség alatt fogadott el 
a tagállamok minősített többsége: az élelmiszertermelés növelése, a fenntarthatósági 
szempontok és a vidékfejlesztés jelenik itt meg.  

Ezt a táblázatot talán már megmutattam, amikor legutóbb tartottam beszámolót a 
bizottság előtt, ez lényegében nem változott: ez próbálja az új rendszert, a közvetlen 
támogatások új rendszerét bemutatni. A felső rész, a felső bekeretezett rész tulajdonképpen a 
normál rendszer, és ahhoz képest van egy egyszerűsített, a tagállamok számára kötelező, a 
kisgazdaságok számára választható, valóban egy egyszerűsítést jelentő rendszer. A normál 
rendszerről látszik, hogy nem lesz egyszerűbb a mostanihoz képest, amikor a közvetlen 
támogatások nagy részét, döntő hányadát gyakorlatilag a területalapú támogatások jelentik, 
ahhoz képest egy bonyolultabb, több komponensből álló rendszerrel fogunk találkozni majd, 
amelyben vannak kötelező elemek, tehát minden tagállam számára kötelezően bevezetendő 
elemek, illetve vannak – a jobb oldalon lehet látni – önkéntes elemek. A normál rendszert a 
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kölcsönös megfeleltetés intézkedései átfogják, és ez a támogatási felső határ is, ezekről majd 
fogok beszélni. Akkor nézzük meg ezeket a komponenseket!  

Kötelező elem az alaptámogatás. Itt nagyon fontos, hogy támogatási jogosultságokról 
van szó, és itt 2014 szerepel, de a menetrendnél majd el fogom mondani, hogy az most már 
gyakorlatilag készpénznek kezelhető, hogy 2014-nél nem fog beindulni az új közös 
agrárpolitika, hiszen 2014 az átmeneti év lesz, majd a menetrendnél elmondom, hogy miért, 
tehát ahol ’14 szerepel, ott inkább úgy fogalmaznék, hogy az indulás éve, ami a mostani 
ismereteink szerint ’15 lesz majd.  

Kik jogosultak a támogatásra, támogatási jogosultságra? Az aktív gazdák. Ki számít 
aktív gazdának? Itt ez megfogalmazásra került, Magyarországon gyakorlatilag minden 
regisztrált termelő aktív gazdának minősül. Vélhetően olyan megoldás lesz majd, hogy a 
tagállamok összeállíthatnak egy negatív listát, amelyen azokat fogják felsorolni, akik nem 
számítanak aktív gazdának, például egy sportpálya vagy egy golfpálya, vagy a repülőtereket 
szokták még említeni, hogy ha ott lekaszálják a füvet, azért agrártámogatást ne kapjanak 
majd.  

A 2011. év a referenciaév. Ez még a bizottsági tervezetben szerepel. Nagyon sok olyan 
módosítás van a parlament előtt is, amely elképzelhető, hogy kiveszi ezt a 2011-es 
referenciaévet. Olyan verziók is vannak a parlament előtt, hogy több év számítson 
referenciának, tehát 2009, 2010, 2011, az átmeneti év még bonyolíthat ezen a dolgon. A 
lényeg az – egyelőre a bizottsági javaslatot mondom –, hogy annak érdekében, hogy valaki 
alaptámogatási jogosultságot kapjon, azon kívül, hogy aktív gazda kell hogy legyen, 2011-ben 
e szerint a javaslat szerint egységes kérelmet kellett benyújtania, tehát Magyarország esetében 
SAPS, területalapú támogatási igénye kellett hogy legyen bármekkora területre.  

Nagyon fontos dolog, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy itt támogatási 
jogosultságokról van szó, szemben a mostani területalapú rendszerünkkel kapcsolatosan. 
Talán egy példán keresztül szeretném illusztrálni, hogy mi a különbség a két rendszer között. 
Abban az esetben, hogyha a mostani SAPS, top-up rendszerben valaki mondjuk 100 hektáron 
gazdálkodik, akkor május 15-éig benyújtja az egységes kérelmet, egyébként megfelel azoknak 
a követelményeknek – kölcsönös megfeleltetés, helyes mezőgazdasági gyakorlat –, megkapja 
a 100 hektárjára a területalapú támogatást. A következő évben 80 hektáron gazdálkodik, 
beadja a 80 hektárra az egységes kérelmet, megkapja a 80 hektárra jutó támogatást. A 
harmadik évben mondjuk ez a 80 hektár megemelkedik neki 120 hektárra, 120 hektárt 
használ, ebben az esetben is ugyanaz a játék: beadja az egységes kérelmet, és megkapja a 
120 hektárra jutó területalapú támogatást. Ezzel szemben az új rendszerben lényeges változás 
lesz, hogy az indulás évében megkapja – maradva a példánál – a 100 hektárra jutó támogatási 
jogosultságot. Ha a következő évben 80 hektárra megy le a földhasználata, hiába van neki a 
100 hektárra jutó támogatási jogosultság, csak a 80 hektárra tudja lehívni, tehát csak a 
tényleges földhasználattal tudja aktiválni a támogatási jogosultságot. Abban az esetben, 
hogyha a harmadik évben pedig 120 hektárra emelkedik a területe, miután neki az indulás 
évében csak 100 hektárra jutó támogatási jogosultságot osztottunk, hiába használ 120 hektárt, 
100 hektárra jutó támogatási jogosultsága lesz lehívható majd. Lényeges eltérés van tehát a 
mostani tényleges földhasználat, illetve a támogatási jogosultság rendszere között.  

Nyilvánvaló, hogy az adott tagállamnak, illetve a gazdálkodónak törekednie kell arra, 
hogy a támogatási jogosultság, illetve a földhasználat megtalálja egymást, mert ellenkező 
esetben támogatást veszít az adott termelő, illetve – ami szintén rossz – a tagállam is, mert 
nem tudunk minden, egyébként Magyarország számára odaítélt támogatást lehívni, ami 
nyilván elkerülendő. Mit tudunk majd kitalálni, hogyan tudjuk érdekeltté tenni azt, hogy a 
támogatások, illetve a földhasználat megtalálja egymást? Nyilván ösztönöznünk kell, a 
Nemzetgazdasági Minisztériummal le kell tennünk majd egy javaslatot mondjuk adózási 
témában, hogy a támogatási jogosultság ne lógjon a levegőben, hogy mindenki érdekelt 
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legyen, hogy ha valaki megkapta, de valamilyen oknál fogva a földhasználata változott, akkor 
az ne lógjon a levegőben, hanem akkor lehetőség szerint menjen oda, ahova a föld is ment – a 
példánál mondtam, hogy ezek a 20 hektárok hogyan mozogtak. Lényeges különbség van tehát 
a mostani, illetve a leendő rendszer között.  

Nyilván mindenkit érdekel, hogy mekkora a támogatás összege. Olyan 135-
140 euróval kalkulálunk hektáronként, 2013-ban, tehát az idei évben, a mostani SAPS-
rendszerben, amikor a nemzeti borítékunk 100 százalékát fizethetjük ki, úgy kalkulálunk, 
hogy a területalapú támogatás 233 euró/hektár lesz. Ehhez képest az alaptámogatás 
lényegesen alacsonyabb, de jönnek majd a kiegészítő, egyéb komponensek.  

Zöldkomponens. A kötelező elemek közül az alaptámogatás után a zöldkomponens 
következik. Ez egy nagyon jelentős összeg, a nemzeti borítékunk 30 százaléka fizethető ezen 
a jogcímen, ami hozzájön az alaptámogatáshoz. Itt nem szerepel az ábrán, de az AKI 
számításai szerint olyan 80 euró/hektárral kalkulálunk, tehát ez a zöldkomponens egy elég 
jelentős összeg lesz majd. Három feltétele van ezen támogatásnak: a diverzifikálás, az állandó 
gyepek fenntartása és az ökológiai célterület fenntartása az adott terület 7 százalékán. Akkor 
nézzük ezeket egy kicsit részletesebben!  

3 hektár fölött kell ezt a diverzifikációs feltételt teljesíteni, legalább háromféle növényt 
kell termeszteni az adott üzem területének minimum 5, maximum 70 százalékán. Vannak itt 
olyan üzemtípusok, amelyek mentesülnének a teljesítés alól, például a 75 százalék alatti 
gyepterület vagy az árasztásos kultúrák. Nyilván ahol számok vannak a bizottsági 
előterjesztésben ott millió-egyfajta bizottsági módosító javaslat van, tehát többfajta verzió 
van, hogy ez az alsó, 3 hektáros alsó határ nagyobb legyen, egész pontosan 10 hektár, itt a 
legújabb elnökségi javaslat, hogy csak két növényt kelljen a három növény helyett 
termeszteni, vagy csak 30 hektár fölött kelljen három növényt termeszteni. Ez még mozog, a 
parlament, a többi bizottsági, illetve a tanács eldönti, hogy melyik verzió legyen. Egy biztos: 
minél kisebb egy adott üzem, minél közelebb van a területe a 3 hektáros alsó határhoz, annál 
nehezebb a három növényt betenni, és nyilván minél nagyobb egy adott üzem, annál 
könnyebb ezt a vetésforgós feltételt teljesíteni.  

Az állandó gyepterület azt jelenti, hogy az indulás évében meglévő gyepterületet kell 
megtartani 2020-ig, attól maximum csak 5 százalékban lehet eltérni, tehát mondjuk művelési 
ágat változtatni. Nagyon fontos dolog, hogy a bizottsági javaslat szerint egyelőre üzemenként 
kell ezt a feltételt teljesíteni. Magyarország véleménye az, hogy jobb lenne, egyszerűbb lenne 
az élet, hogyha ezt tagállami szinten lehetne kezelni, jobban tudnánk sakkozni a 
gyepterületek, illetve a jó minőségű mezőgazdasági szántóföldek között.  

A harmadik feltétel pedig, amely a legnagyobb vitát váltotta ki, váltja ki Brüsszelben, 
az az ökológiai célterület, hogy az adott üzem területének a 7 százalékán gyakorlatilag nem 
lehet termelni, illetve mezsgyékkel, puffersávokkal, erdőfoltokkal, illetve ugaroltatással lehet 
teljesíteni ezt a feltételt. Újdonság, hogy a legutóbbi, február havi tanácsülésen feljött egy 
olyan javaslat, hogy a fehérjenövények termesztése is legyen beszámítható az ökológia 
célterületnél. Magyarország is meg gyakorlatilag vagy húsz tagállam szólt hozzá ehhez a 
kérdéshez, és mindenki üdvözölte, üdvözölné ezt a fajta módosulást, tehát erre akár jó esély is 
van. Szintén viszonylag új dolog az egyenértékű gyakorlatok elismerése akár a zöldítés egyik 
vagy akár mind a három feltételére, például biogazdálkodás esetén ez a zöldítés teljesítésének 
megfelelne, úgyhogy ez egy könnyítést jelenthetne. Magyarország szeretné, hogyha tényleg 
egyszerűbb lenne a rendszer, hogy a zöldítés ne okozzon többletköltségeket és 
többletproblémát a gazdálkodóknak. Egyébként szintén az AKI kalkulációja szerint a 
zöldítésnek körülbelül olyan 20 euró/hektár többletráfordítása vagy elmaradt haszna van a 
kalkulációink szerint, szemben a 80 euró/hektáros támogatással. Azt hiszem, a lényeget 
elmondtam.  
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Menjünk tovább, a fiatal gazdák támogatása a következő kötelező elem. Ez nagyon 
fontos, Magyarország mindenféleképpen szeretné bevezetni ezt a támogatási lehetőséget. A 
nemzeti borítékunk 2 százaléka fordítható maximálisan a fiatal gazdálkodók támogatására, 
ami rendben is lenne, a probléma ott van, hogy azokkal a feltételekkel, amelyekkel a bizottság 
meghirdette ennek a jogcímnek a támogathatóságát, csak a 0,7 százalékát tudnánk lehívni 
ennek a támogatásnak, szemben a 2 százalékos kerettel. Éppen ezért a módosító javaslataink 
is arra irányulnak, hogy ezt a 2 százalékot maximálisan le tudjuk hívni, ezért az a javaslatunk, 
hogy minden 40 év alatti gazdálkodó számítson fiatal gazdának, ne csak az, aki öt éven belül 
kezdte meg a tevékenységét, tehát ne csak a pályakezdők számítsanak fiatal gazdának. És 
minden tagállam esetében van egy területi felső határ, Magyarországnál ez 25 hektár, tehát 
25 hektár erejéig vehető igénybe maximálisan ez a támogatási jogcím, az egyébként aktivált 
alaptámogatási jogosultság 25 százalékos mértékéig. Szeretnénk elérni, hogy ez a 25 hektár 
ne legyen egy felső korlát, ennél azért lényegesen nagyobb területeken is gazdálkodnak fiatal 
gazdálkodók. Az a mi javaslatunk, hogy akár 100 hektárt is el tudnánk képzelni, tehát hogy a 
25 hektáros korlátot emeljük meg 100 hektárra. Itt jó esélyt látok arra, hogy a 25 hektár 
megemelkedhessen, hogy a 100 hektárat el tudjuk-e érni, az már kétséges, de egy olyan 
50 hektár körüli nagyság kivitelezhető, és akkor ezt a jogcímet mindenféleképpen szeretnénk 
bevezetni.  

Következik a nemzeti tartalék, amely szintén a kötelező elemek között szerepel. Ezzel 
annyi a problémánk, hogy az alaptámogatási összeg maximum 3 százaléka helyezhető a 
nemzeti tartalékba, ugyanis ebből az alapból, ebből a tartalékból kezelhető az újonnan belépő 
fiatal gazdálkodók támogatási jogosultsága, hiszen hogyha valaki mondjuk 2011-ben – ha az 
marad a referenciaév – nem gazdálkodott, akkor utána is legyen jogosult támogatásra. A 
nemzeti tartalék tehát ezt a célt szolgálja, illetve speciális támogatásokat lehet innen 
finanszírozni, ezek a szerkezetátalakítási támogatások, amelyek Magyarországon a magasabb 
munkaigényű ágazatok támogatását biztosítják, állattenyésztési, zöldség-gyümölcs és dohány 
szerkezetátalakítási támogatásokat használunk. Nyilvánvaló tehát, hogy minél nagyobb ez a 
3 százalék, tehát hogyha a teljes közvetlen borítékunk 3 százaléka helyezhető ebbe az alapba, 
ebbe a tartalékba, az nagyobb mozgásteret jelent mondjuk ahhoz képest, hogyha csak az 
alaptámogatás 3 százaléka kerülne ide, illetve az a célunk, hogy nagyobb legyen a 
mozgásterünk, hogy nagyobb forrással tudjunk itt mozogni.  

Az önkéntes elemek következnek. Termeléshez kötött támogatás – ez egy nagyon 
fontos jogcím. Magyarország esetében ez az éves pénzügyi keret 10 százalékáig lehetséges. 
Tudni kell, hogy jelenleg 3,5 százalékot tudunk termeléshez kötötten fizetni, ez gyakorlatilag 
a különleges tejtámogatást jelenti, illetve még a rizsre van ilyen jogcímen támogatásunk, tehát 
mindenképpen jó esély van arra, hogy ez legalább 10 százalékra fog emelkedni. Nagyon sok 
tagállam, így Magyarország is azt szeretné, hogy akár még 10 százaléknál nagyobb összeg is 
kerülhessen a termeléshez kötötten kifizetésre. Egyelőre vannak olyan tagállamok, amelyek 
hallani sem akarnak arról, hogy ez bővüljön, például Németország egyáltalán nem akarja azt, 
hogy termeléshez kötötten a jelenlegihez képest nagyobb támogatások legyenek kifizetve. És 
van egy lista, amelyen rajta van, hogy mely ágazatok támogathatók ezen a jogcímen, mi 
mindenképpen azt szeretnénk elérni, hogy miután a sertés- és a baromfiágazat 
mostohagyereke az Európai Uniónak, és nagyon nehezen támogatható közvetlenül, 
szeretnénk, ha a listára felkerülhetne ez a két, számunkra nagyon fontos ágazat, azt szeretnénk 
tehát, ha a tagállam dönthetné el, hogy mely ágazatokat támogatna ebből a 10 százalékból, ha 
marad a 10 százalék, ebből a 10 százalékos termeléshez kötött keretből. A sertés- és 
baromfiágazatot itt a velünk együtt csatlakozó országok valamennyien támogatják, a dohány 
kicsit neccesebb, azt nem nagyon akarják támogatni más országok, de még ez is nyitott.  

Visszatérve az állattenyésztést érintő támogatásokra, talán az alaptámogatásnál nem 
mondtam, hogy mindenféleképpen van egy olyan javaslat, amelyet a velünk együtt csatlakozó 
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országok nagy része, éppen most jött erről egy e-mail, hogy a csehek egy az egyben átvettek 
már, ez azt jelenti, hogy differenciálhassuk az alaptámogatásainkat, ami magyarul azt jelenti, 
hogy tovább tudjuk vinni azokat a támogatásainkat, amelyek jelenleg szerkezetátalakítási, 
különleges, elkülönített támogatási jogcímeken elsősorban az állattenyésztést, annak a 
jövedelmezőségét segítik. A velünk együtt csatlakozó országok támogatják ezt a magyar 
kezdeményezést.  

Szintén önkéntes elem a természeti hátrányokkal sújtott területek támogatása. A 
természeti hátrányokról csak annyit, hogy a nemzeti borítékunk 5 százaléka fizethető ki ezen 
a jogcímen. Igazából a II. pillérben, amiről most nem beszélek, eddig is megvolt a lehetőség 
ezen területek támogatására, itt most az I. pillérben is megjelenne ez, de ha az I. pillérből 
fizetünk, a II. pilléres ugyanezen jogcímet ugyanannyival csökkenteni kell, tehát egyelőre 
nem nagyon látjuk értelmét, hogy az I. pillérből is fizessük ezt, a II. pillérben megvolt ennek a 
helye eddig is, és ezután is kezelhető onnan is.  

Mind a kötelező elemekre, mind az önkéntes elemekre továbbra is feltétel a kölcsönös 
megfeleltetés intézményrendszere.  

Következik a capping, a támogatások maximalizálása. Lehet látni, hogy hogyan kell 
ezt kiszámolni: az összes közvetlen támogatásból lejönnek a zöldtámogatások, a bérek, azok 
adói és járulékai, és a megmaradó összeget kell nézni a táblázatnak megfelelően, hogy 
mekkora csökkentésre kerülne az adott támogatási jogcím. Ez üzemenként számítandó. Ez az 
AKI számításai szerint mintegy 200 gazdaságot érint, és olyan 11-12 millió eurót jelent. 
Nagyon fontos dolog, hogy ez az összeg csak az üzem számára vész el, a tagállam számára 
nem vész el, az a II. pillérbe kerülne be, ahol egyébként a társfinanszírozott támogatások 
vannak, de ezt nem kellene társfinanszírozni, tehát 100 százalékosan úgymond felhasználható. 
Egyelőre a bizottság javaslata szerint címkézetten lehetne ezt felhasználni, vagyis kizárólag 
innovációs célokra.  

Nagyon komoly blokkoló kisebbség állt fel az Unióban ezen jogcím ellen olyan 
országokkal, mint az Egyesült Királyság, Németország, Csehország. Nem tudni még, mi lesz, 
nagyon komoly viták vannak. Elképzelhető, és jó esély van arra, hogy a tagállam önként 
döntheti majd el, hogy élni kíván-e ezzel a cappingeléssel, tehát a támogatás 
maximalizálásával. Elképzelhető, hogy az a verzió lesz, hogy majd minden tagállam, így 
Magyarország is eldöntheti, hogy él-e ezzel a lehetőséggel vagy nem él. Magyarország elvi 
akadályát nem látja a bevezetésnek, viszont azt szeretnénk, hogyha az a forrás, amely így a II. 
pillérbe kerül, szabadon felhasználható lenne, ha akarja a tagállam, innovációra, ha másra 
akarja, ha más jogcímet fontosabbnak tart, akkor másra, mondjuk a fiatal gazdákra vagy 
bármi egyébre. Ez a dolog egyelőre itt tart. A kritikáknál itt is nagyon gyakran előjön, hogy 
bonyolult lesz ennek a kiszámítása a munkabérnél meg az arra jutó közterheknél. 
Elképzelhető, hogy lesz egy tényleges egyszerűsítés, hogy nem kell a munkabérrel meg 
ezekkel a korrekciókkal foglalkozni, és a tagállam ezeket a sávos táblázatokat saját maga 
döntheti el, hogy honnantól milyen mértékű támogatási elvonást alkalmaz.  

Ez volt akkor a normál rendszer, és ezzel szemben van egy valóban egyszerűsítést 
jelentő rendszer, amit viszont csak a kisgazdaságok vehetnek igénybe. A nemzeti borítékunk 
10 százaléka használható fel ezen a jogcímen, és a támogatás maximum ezer euró/év/üzem 
lehet. Ebből az is következik, hogy ha ezt az ezer eurót visszaosztjuk a normál rendszerre, 
akkor olyan 3,5 hektárnál van a normál rendszerben ezer eurós támogatás, és akkor ott 
nyilván a normál rendszerben nagyobb a támogatási összeg. Tehát olyan 3,5-4-4,5 hektár 
lehet az, ami alatt ezt a rendszert, az egyszerűsített rendszert fogják választani a gazdálkodók. 
El tudjuk képzelni, hogy valaki hajlandó a normál rendszerhez képest eurókat bukni annak 
érdekében, mert ez az egyszerűsítés kedvezőbb, mert a zöldítést nem kell teljesíteni, tehát az 
egyszerűsítés azt jelenti, hogy a zöldítés feltételeit, amit elmondtam, azt a három feltételt nem 
kell teljesíteni, illetve a kölcsönös megfeleltetés be nem tartásánál nincsen szankció, ez tehát 
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valóban egyszerűsítést jelent. Mi úgy kalkulálunk, hogy a 170 ezer regisztrált termelőnek 
minimum a 40 százaléka fog élni ezzel az egyszerűbb rendszerrel, tehát nagyon fontos dolog, 
hogy erre fel kell készíteni a gazdákat. Belépni csak egyszer lehet, az indulás évében, október 
15-éig, kilépni – ha valakinek mondjuk növekszik a gazdasága – bármikor ki lehet, nyilván 
akkor lép ki valaki, ha a normál rendszerben lényegesen nagyobb hektárra vetített támogatást 
kap az ezer euró maximumhoz képest.  

A következő ábra kapcsán mondanám, hogy ezt ne vegye senki készpénznek, ez csak 
egy bátor elképzelés felvázolása, egy körülbelül ilyesmi várható, hogy hogyan oszlik meg 
majd a támogatás a különböző komponensek között. Ez változhat, főleg az összegek 
változhatnak. Ezt csak azért hagytuk benne végül is a prezentációban, hogy mégis legyen egy 
összképünk, hogy hogyan tevődhet össze a támogatási rendszer. Látszik, hogy az 
alaptámogatás a legjelentősebb, erre mondtam azt, hogy 135-140 euró/hektáros nagyságrend, 
ez a narancssárga rész. Nagyon jelentős a zöldkomponens, az 30 százalék. A fiatal gazdáknál 
nem a 2 százalék maximummal, hanem az egyelőre a bizottsági javaslat alapján kezelhetőnek 
tűnő 0,7 százalékkal kalkulálunk. A termeléshez kötött támogatásnál 10 százalékkal, a 
kisgazdaságoknak pedig a kalkuláció szerint az össztortából körülbelül ennyi juthat. Úgyhogy 
valahogy így fog kinézni a rendszerünk, de azért attól függően, hogy a kötelező meg az 
önkéntes elemek között hogyan variál a tagállam, ez azért még módosulhat. Még egyszer 
mondom tehát, hogy ezt senki ne vegye szentírásnak.  

Ez volt a közvetlen támogatás, amiről eddig beszéltem, és akkor most térjünk át az I. 
pillér másik elemére, a piacszabályozásra! Négy dolgot emeltünk ki a prezentációban: az 
egyik a bizottsági javaslat szerint a szőlőtelepítési jogok eltörlése 2015-ben, amit nem 
támogatunk. Ez az intézkedés a tömegborok előállítóinak kedvezne elsősorban. Itt létrejött 
egy magas szintű munkacsoport a Cioloş biztos úr mellett, Magyarország is tagja ennek a 
munkacsoportnak. Itt átmeneti intézkedésekre látunk lehetőséget, tehát egy fokozatos 
kivezetés jöhet majd. Valószínűsíthető, hogy 2015-ben a szőlőtelepítési jogok még nem 
kerülnek eltörlésre.  

A cukorkvóta eltörlése szintén szerepel a bizottsági javaslatban 2015-től. Szintén nem 
támogatjuk az eltörlését, szeretnénk, ha a kvótarendszer 2020-ig meg maradhatna. Ezt a 
tagállamok többsége így gondolja, tehát jó esély van arra, hogy ha 2020-ig nem is marad meg, 
de egy fokozatos kivezetés elképzelhető. Hogyha eltörlésre kerülne ez a cukorkvótarendszer, 
azonnal a szabadverseny feltételei közé kerülne a cukorrépa-ágazatunk meg a feldolgozóipar 
is, és nem Magyarország, nem a magyarországi klíma a legversenyképesebb Európában a 
cukorrépa-termesztésre, tehát fontos, hogy legyen egy hosszabb idő, amíg felkészülhetünk a 
tényleges kvótarendszer kivezetésére.  

Van egy speciálisan magyar téma, amely a horvát csatlakozás kapcsán jött be, ez a 
30 ezer tonna izoglükóz kvóta, ami eddig Unión kívülinek számított, most, hogy 
Horvátország bejött, ez már az uniós kvótánkat terheli, tehát ha úgy tetszik, ezzel a 30 ezer 
tonna izoglükózzal csökkenne Magyarország mozgástere. Jeleztük a bizottságnak ezt a 
speciális magyar problémát, az ír elnökségnek is jeleztük – egyelőre nyitottságot mutatnak. 
Megértették a problémánkat, egyelőre nyitottságot mutatnak – majd meglátjuk, hogy ezt 
tudjuk-e érvényesíteni.  

Ami teljesen biztosra vehető, az az, hogy a tejkvóta viszont meg fog szűnni, úgyhogy 
itt nagy mozgásteret nem látunk már.  

Szintén nem túl kedvező Magyarország számára, hogy a zöldség-gyümölcs termelői 
csoportok támogatása az I. pillérből átkerülne a II. pillérbe, ami azt jelenti, hogy a termelői 
csoportokat nem tudnánk támogatni úgy, mint korábban tettük. Még itt is nyitva állnak a 
dolgok, hogy végül is mi lesz majd a végső döntés.  

A piacszabályozásnál van persze több téma is, de talán az a négy legfontosabb terület, 
amelyet itt elmondtam, tehát a tej, a cukor, a zöldség-gyümölcs, illetve a szőlő témája.  
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Szólnék még a horizontális jogszabályokról – erről nincsen kép. Mit jelent ez? A 
közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és nyomon követése, ez az úgynevezett 
horizontális rendelet. Itt mindenféleképpen arra törekszünk, hogy minél egyszerűbb legyen a 
rendszer és hogy az új elemek jelentős költségnövekedést ne eredményezzenek a 
gazdálkodóknak. Egy konkrét dolgot szeretnék itt kiemelni: a szankció kérdését. A zöldítésnél 
említettem, hogy a közvetlen támogatások 30 százaléka fizethető ki zöldítés címén, és az van 
a bizottsági javaslatban, hogy ha valaki nem teljesíti a zöldítés feltételeit, akkor ne csak a 
30 százalékot, tehát a zöldítésre jutó támogatást bukja el, hanem az az alaptámogatást is 
érintse még további 30 százalékkal. Ezt mi indokolatlanul túlzottnak tartjuk. Az a javaslatunk, 
hogy a zöldítési szankciók be nem tartásának a büntetése csak a zöldítés erejéig, tehát a 
30 százalék erejéig terjedjen ki, az alaptámogatásokat ez már ne érintse.  

Végül a menetrendről beszélnék. Említettem, hogy február 7-8-án került elfogadásra 
az a bizonyos MFF, a többéves költségvetés. Március 13-án kerül sor a parlamenti szavazásra, 
március 18-án lesz az agrárminiszterek tanácsülése, az ír elnökség szeretne eredménnyel zárni 
e tekintetben, tehát hogy a tanácsi mandátumok véglegesítésre kerüljenek, úgyhogy hajnalig 
tartó tárgyalásokra készülünk, nem lesz egyszerű mindenben megegyezni. És akkor utána jön 
ez a bizonyos trilógus, tehát hogy a tanácsnak, a bizottságnak és a parlamentnek meg kellene 
egyeznie. Ezek után 2013 második felében jöhetnének a végrehajtási rendeletek, először uniós 
szinten, majd tagállami szinten, illetve az MVH-nak, a kifizető ügynökségnek a felkészülése 
az új rendszerre – ez az, ami nem fog év végéig befejeződni, ezért lesz átmeneti év a 2014. év. 
Az átmeneti jogszabálytervezeteket egyébként a bizottság most március közepén fogja 
ismertetni, kérdés az, hogy ez Magyarországot hogyan érinti. Azt nyugodt szívvel 
elmondhatjuk, hogy a közvetlen támogatások tekintetében igazából ez azt jelenti, hogy még 
legalább egy évig, de elképzelhető, hogy akár két-három évig is folytatódni fog a SAPS, top-
up rendszer, illetve a SAPS egészen biztosan, hogy a top-upot engedélyezik-e, az még egy 
külön téma, majd meglátjuk. Igazából tehát olyan – hogy mondjam? – nagyon nagy gondot 
nem fog okozni Magyarországnak az átmenet, akkor folytatódik ez a jól megszokott, mostani 
területalapú támogatási rendszerünk, nyilván az új büdzsé keretének az erejéig. A nagyobb 
kérdés az, és igazából még senki nem tudja a választ arra, hogy a II. pillérben, amiről most 
nem beszélek, mi fog történni olyan ország esetében is, mint Magyarország, hogy a 
rendelkezésre álló forrásokat 2013 végéig le fogjuk kötni 100 százalékosan, hogy ne vesszen 
el semmilyen pénz. Itt kérdés az – és a programozás folyik –, hogy milyen jogcímeket tudunk 
majd az átmenet évében megnyitni, hogy az újakat hogyan, illetve hogy a régieket 
folytathatjuk-e majd, még senki nem tudja, reméljük, hogy márciusban választ fogunk kapni 
erre a bizottságtól. Úgyhogy még azért vannak itt kérdőjelek.  

Körülbelül ez a helyzet.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Röviden vagy nem röviden ennyiben kívántam 

tájékoztatni a bizottságot, és kollégáimmal állunk rendelkezésre, hogyha vannak kérdések. 
Köszönöm szépen.  

 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen a beszámolót, államtitkár úr, és önök keresztül 
természetesen meg szeretném köszönni a munkát a munkatársaknak, az MVH és az AKI 
munkatársainak, akiket szintén köszönthetek, hiszen az MVH-t maga az elnök úr, Palkovics 
Péter úr képviseli, és látom, hogy az AKI is jelentős állománnyal vesz itt is részt, de 
köztudott, hogy a háttérmunkában is igen komoly számításokkal próbálták a magyar 
álláspontot igazolni és megvédeni a különféle elképzelésekkel szemben. Ennek is köszönhető 
az az államtitkár úr által is vázolt pénzügyi pozíció, amit igenis sikerként kell elkönyvelnünk, 
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bármilyen rafinált matematikai modellt próbálnak is időnként mások a közvélemény számára 
kiadni.  

Ugyanakkor szeretnék kérdezni – talán így elsőként csak kérdeznék, és azt 
javasolnám, hogy először a bizottsági tagok is kérdést tegyenek fel, aztán megkérem az 
államtitkár urat, hogy ezeket összegyűjtve röviden válaszoljon azokra –, egy kérdésem lenne. 
Mindezt megelőzve persze azt is szeretném érzékeltetni, hogy nem volt véletlen az az itt 
eltöltött 12 év, amit az államtitkár úr bizottsági tagként töltött itt el, mert úgy érzem, hogy 
pontosan azokat a szempontokat részesítette előnyben az előadásában, amelyeket tőlünk, 
képviselőktől a gazdálkodók rövid időn belül meg fognak kérdezni, hogy mennyi az az annyi, 
és akkor én hogyan viselkedjek, és akkor a 3,5-4 hektárommal az egyszerűsített kifizetésbe 
lépjek, vagy lépjek fel a normál eljárásba, s a többi, s a többi. Ezért tartom a magam részéről 
legalábbis ezt nagyon céltudatos, fogyasztható és értékelhető előadásnak, mert a technikai 
kérdésekre is rávilágított ez a prezentáció.  

A zöldítéssel kapcsolatosan kérdeznék – illetve kérem a megerősítést, mert 
valamelyest tudom a választ –, hogy a szőlő-, gyümölcs-, zöldségtermelők esetében mi az 
álláspont, tehát ők milyen alaptámogatásban részesülhetnek. Közismert, hogy a szántóföldi 
növénytermesztésnél van az, hogy körülbelül csak a 60 százalékát kapják meg, az a 140 euró, 
és a kiegészítő támogatásokkal tudnak fellépni a jelenlegi támogatási szintre. Mi a helyzet a 
nem szántóföldi növénytermesztőknél? Ott az alaptámogatások hogyan alakulnak? És a 
zöldítési kötelezettség és az egyéb kötelezettségek miben vonatkoznak rájuk, vonatkoznak-e 
egyáltalán rájuk?  

Most lehetőséget adok a bizottság tagjainak a kérdések feltevésére. (Jelzésre:) 
Parancsolj, Varga Géza! 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár úr, köszönjük a 

beszámolót a közös agrárpolitika aktuális helyzetéről. Az elnök úr arra kért bennünket, hogy 
elsősorban kérdéseket tegyünk fel. Én egy olyan kérdést tennék fel, hogy készültek-e arra 
vonatkozóan háttérszámítások akár az AKI-ban, akár a minisztériumban, hogy hogyan 
hasznosulnak azok a támogatások, amelyeknek most mindannyian nagyon örülünk, és 
amelyeknek, mondjuk így, kötelező örülnünk mindannyiunknak ezeket a számokat hallván, 
hogy minden vonatkozásban dobogósak vagyunk, mert Litvánia után vagyunk másodikak, 
meg – nem tudom én – itt az egy főre jutó összeg 700 ezer forint, meghaladja a korábbi 
hatszáz-valamennyit, s a többi. Tehát arra vonatkozóan készültek-e számítások, hogy ennek a 
pénznek utána mi lesz az útja, hogy ez valóban a vidékfejlesztést szolgálja-e, vagy pedig ez 
mondjuk egy – hadd mondjam így – egy szűkebb és egy egyre szűkülő agrárréteget. Ugyanis 
az országban… Az elnök úr mindenféle fondorlatos háttérszámításokról beszélt, azt mondta, 
hogy vannak, akik fondorlatos számításokat végeznek, én nem akarok fondorlatos 
számításokat végezni, de azért azt gondolom, hogy ez az uniós agrárpolitika sokkal inkább köt 
bennünket, és sokkal inkább az egy trikót mindenkire elvet alkalmazza, noha láthattuk azt, 
hogy a nemzeti mozgástér a ’14-20-as időszakban egy picit más, mint volt a 2007-13-as 
időszakban. Ennek ellenére tehát annak a 700 ezer forintnak, ami egy főre jut az országon 
belül, valóban lehet örülni, de nem biztos, hogy ennek olyan nagyon lehet örülni, hogyha ezt 
éppen az uniós keretek bekorlátozzák, hogy ez csak egy bizonyos réteghez jut, és tudjuk, hogy 
vidéken 3-4 millió ember érintett a vidék fejlesztésében, a vidékgazdaság fejlesztésében, és 
akikhez ez a támogatás jut, azoknak mekkora az adófizető képessége, és ez az adófizető 
képesség milyen mértékben jut vissza a társadalom számára, hiszen ebből visszaosztás a 
valódi vidékfejlesztésre vagy a sokkal többeket érintő vidékfejlesztési problémákra csak abból 
következhet be. Én tehát azt gondolom, hogy… Nem akarok persze ellentmondani annak, aki 
örül ennek, persze, az ország többet kap, ez ellen nyilván nem lehet senkinek kifogása, ennek 
valóban mindenkinek örülnie kell, ugyanakkor azért arra kell egy mérleget készíteni, hogy ez 
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mennyiben illeszthető konkrétan a magyar vidék problémáinak a megoldásához, és mennyire 
nem. Ha ez nem illeszthető hozzá, akkor én azt gondolom, hogy enyhén szólva felhőt kell 
odatennünk ennek az örömnek az egére. Készültek-e tehát olyan típusú háttérszámítások, 
hogy akkor ez hány embert érint? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Amennyiben… (Jelzésre:) Igen, két kéz lendült közben. Farkas 

Sándor, és ha jól láttam, utána Harangozó Gábor jelentkezett. 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Államtitkár Úr! Nekem két szívfájdalmam van ezzel az anyaggal kapcsolatban, de azt hiszem, 
nemcsak az enyém, hanem mindannyiunké – de lehetne több is -: az egyik a cukorágazat 
jövőbeli bizonytalansága, a másik pedig a tejágazat jövője. Nem tudom, hogy fel szabad-e 
tenni egy olyan kérdést, hogy hogyan ítéli meg a minisztérium ennek a két ágazatnak a 
jövőjét. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Harangozó Gábor! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Először is én is szeretném 

megköszönni a részletes tájékoztatást, és én is szeretném kifejezni az örömömet azt illetően, 
hogy Magyarországnak a tárgyalások által elért relatív pozíciói jónak mondhatóak. De ha már 
a fondorlatos számítások szóba kerültek az elnök úr által, akkor szeretném megemlíteni és 
megkérdezni a minisztérium véleményét egy ügyben. Ez a döntés, ahogy az elején, a 
felvezetőben elhangzott, egy együttdöntési eljárás alapján születik meg. Az Európai 
Parlament mezőgazdasági bizottságának a számára az Európai Parlament belső ügyekkel 
foglalkozó főosztálya készített egy számítást, amely számítás lebontja a tagállamokra, hogy 
melyik tagállam mennyi pénzt fog kapni, és abban olyan számok szerepelnek, hogy ha a 
mostani pénzt a 2005-ös megállapodás alapján osztanánk el, akkor 12,15 milliárd euró jutna 
Magyarország számára, míg a február 8-ai megállapodás alapján 11,03 milliárd euró fog jutni 
Magyarország számára, ami 9,3 százalék visszaesés. Egyébként tekintettel arra, hogy 
11 százalékkal visszaesik az egész mezőgazdaságra jutó támogatások összege, ezért én ezt 
egy elfogadható aránynak tekintem, csak hogy egyáltalán a korábbi pozícióhoz képest azért ez 
nem egy bővülést, hanem egy visszaesést jelent a magyar mezőgazdaságra nézve. És akkor 
ezt lebontva, pillérekre nézve az általam ismert számítások szerint az I. pillérben a phasing-in 
befejeztének következtében 1,6 milliárd euróval több fog jutni, míg a II. pillérre 800 millió 
euróval kevesebb, tehát összességében az 1,2 milliárd van az 1,9-cel szemben, és ez annak 
köszönhető, hogy ez a phasing-in szakasz, nem pedig egy új elosztásnak, mert az az új 
elosztás a parlamenti számítások szerint kevesebbet hoz Magyarországnak, mint a régebbi 
elosztás. Egyrészt tehát ezekről a számításokról szeretném kérdezni, hogy akkor most az 
Európai Parlament számításai mennyiben helytállóak.  

Másrészt pedig a prezentációból nekem is feltűnt az, hogy Magyarország nem 
támogatja a cukorkvóták eltörlését, holott a Magyarországon jelen lévő egyetlen cukorgyár 
többször arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon több cukorgyárat nem igazán látnak 
megvalósíthatónak, tehát nem igazán elképzelhető, hogy a közeljövőben új cukorgyár 
rentábilisan újraindítható lenne, de a cukortermelés növelése igen, és ezért a cukorkvóták 
eltörlése nem feltétlenül lenne a magyar érdekkel szembemenő. Erről is szeretném 
megkérdezni a véleményüket. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Amennyiben nincs további kérdező (Senki nem jelentkezik.), akkor megadom 

a szót az államtitkár úrnak.  
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CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Mielőtt 
válaszolnék néhány dologra, megkérem Madarász kollégánkat, aki a múlt héten a zöldítés 
kapcsán az illetékes bizottságban a legfrissebb információkat kapta, hogy arra a részre legyen 
szíves ő válaszolni. 

 

Válaszok, reflexiók 

Madarász István (Vidékfejlesztési Minisztérium) 

MADARÁSZ ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az volt a konkrét kérdés, 
hogy a zöldség, gyümölcs a zöldítés és az alaptámogatás tekintetében mire számíthat.  

 
ELNÖK: Szőlő, zöldség-gyümölcs, igen.  
 
MADARÁSZ ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Valóban, 

a zöldítés egy viszonylag dinamikusan változó része még mindig a reformnak, és nemcsak az 
Európai Parlament mezőgazdasági bizottsága, hanem az ír elnökség is nagy erőket mozgósít 
annak érdekében, hogy a soron következő tanácsülésen lehetőség szerint megállapodás 
szülessen. Ennek az egész folyamatnak egy nagyon fontos eleme az, hogy a bizottsági 
javaslathoz képest, ahogy láttuk itt a dián is, viszonylag nagyobb rugalmasságot kapnának a 
tagállamok abban a tekintetben, hogy mit lehet elszámolni ökológiai célterületként, illetve 
hogy melyek azok az alternatív, ha úgy tetszik, ekvivalens vagy egyenértékű gazdálkodási 
gyakorlatok, amelyek akár egy, akár több elemét kielégítenék a zöldítésnek, anélkül, hogy azt 
külön kellene ellenőrizni kifizető ügynökségi módszerekkel.  

A konkrét kérdésre, hogy az ültetvényeknél, a zöldség-, gyümölcs-, a szőlőágazatban 
mire lehet számítani, az a válasz, hogy ha lehet hinni annak a tendenciának, amely érvényesül, 
akkor jó esély van rá, hogy az összes ültetvény mentesülne az ökológiai célterület 
követelménye alól. A bizottság ebbéli álláspontja egyelőre még merev, viszont a tagállamok 
részéről nagyon határozott álláspont, hogy ne csak az extenzív gyümölcsösök, hanem az 
összes ültetvény kerüljön ki az ökológiai célterület követelménye alól. Kicsit más a helyzet a 
szántóföldi kultúráknál, ott egyelőre nem tudok konkrétumot mondani. A jövő heti tanácsülés 
után talán biztosabbat tudunk ebben a tekintetben is előre jelezni. Viszont az is egy 
összefogott és egyöntetű álláspontja a tagállamoknak, hogy viszonylag rugalmasan lehessen 
tagállami hatáskörben meghatározni az ökológiai célterület fogalmát, és ebbe nemcsak az 
tartozik bele, hogy a jelenleg támogatott területek közül mi az, ami elszámolható legyen, 
hanem esetleg az is, hogy ami jelenleg nem támogatható, de része az üzemnek vagy az 
üzemmel határos – gondolok itt jelenleg önkormányzati tulajdonban lévő vagy víztársulati 
tulajdonban lévő területekre is –, itt elképzelhetőnek tartok olyat, hogy valakinek kizárólag 
szántóföldi zöldségterülete van, ami jogosult támogatásra, ebből ő nem akar, nem szeretne – 
nyilván üzemgazdasági okokból – semmit sem kivonni, de van a birtokában, a használatában, 
a szomszédságában olyan terület, amely a későbbiekben a MePAR-ba bekerülhet úgynevezett 
ökológiai célterület tematikus rétegbe, ez egy technikai dolog, a lényeg az, hogy olyan terület 
is bekerülhet, amely jelenleg nem támogatható, és ez kiválthatja az adott zöldségtermesztő 
gazdának az ökológiai célterület követelményét.  

Nagyon fontos adalék a zöldítéshez, amit az államtitkár úr is mondott, hogy például a 
biogazdaságok automatikusan mentesülnek a teljes zöldítési csomag alól, és nagy erők 
mozognak nemcsak a parlamentben, hanem a tanácsban is abba az irányba, hogy ez a 
mentesülés ne csak a biogazdaságokra legyen igaz, hanem a legtöbb AKG-s programban részt 
vevő gazdálkodóra is. Itt el lehet gondolkodni, hogy a zöldség-, gyümölcstermesztők közül 
Magyarországon hányan vesznek részt mondjuk bioprogramokban vagy AKG-s 
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programokban, és nagyon fontos – ezzel be is fejezem –, hogy ha érvényesülnek a parlamenti 
és a tanácsi elnökségi törekvések, akkor nemcsak a támogatott biogazdaságok és a támogatott 
AKG-programok lehetnek ilyen mentesülő kategóriák, hanem egyéb certifikált, tanúsított 
rendszerek is, akár nemzeti parki szinten is. De ez még mind vita tárgya, a következő 
hetekben, hónapokban talán többet tudunk majd mondani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, de hadd tegyek fel itt még egy kérdést! Ha netán úgy 

valósul meg, hogy az ültetvények mentesülnek a zöldítési program alól, akkor mi fog történni 
a területalapú támogatásokkal? Mert itt a szántóföldnél eleve van egy 60 százalékos mérték, 
és ehhez kapcsolódnak a kiegészítő támogatások. Milyen tervek vannak? – itt a támogatás 
mértékére kérdeznék rá.  

 
MADARÁSZ ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): A válasz egyszerű, mert 

gyakorlatilag egy horizontális elv érvényesül: bárki, aki mentesül a zöldítés alól, megkapja a 
zöldítés összegét az alaptámogatási jogosultságon felül.  

 
ELNÖK: Köszönöm.  
 

Czerván György (Vidékfejlesztési Minisztérium) 

CZERVÁN GYÖRGY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Akkor folytatom. Amit, elnök 
úr, a legelején mondtál, hogy mire kíváncsiak a gazdák, valóban úgy próbáltam 
megfogalmazni ezt az előadást, ahogy majd nekünk is el kell mondanunk, amikor a gazdák 
közé kimegyünk, és az új rendszert fogjuk mesélni nekik, hogy meg is értsék. Itt is 
kihangsúlyoznám, hogy a legfontosabb változás, amit az előadásomban is próbáltam talán 
érthető módon elmondani, az a támogatási jogosultság, illetve a mostani területalapú 
támogatás közötti különbség. Ilyen szempontból talán nem is baj ez az átmeneti év, mert így 
egy évvel, legalább egy évvel több időnk van arra, hogy ezt a lényeges tartalmi változást el 
tudjuk majd mondani a gazdálkodóknak.  

Amit Varga képviselő úr kérdezett, hogy a pénznek mi lesz az útja, meg hogy valóban 
a vidék kapja-e, meg hogy kik kapják, arra a következőt tudom mondani: az új rendszer 
egyértelműen a kisgazdaságok irányába biztosít jelentős többlettámogatásokat az eddigiekhez 
képest. Nyilván az aktív gazdálkodók kapják a közvetlen támogatások jelentős részét, akiknek 
persze része a fiatal gazda is meg a pályakezdő gazda is, és így tovább. A vidékfejlesztési 
pillérben pedig – hasonlóan, mint a mostani rendszerben, csak nem négy tengely, hanem hat 
prioritás mentén, erről nem volt alkalmam beszélni – a vidékfejlesztési források a különböző 
versenyképességet segítő támogatási célokra, a tudástranszferre jutó támogatások vagy 
környezetvédelmi szempontból fontos támogatások ugyanúgy megmaradnak majd a II. 
pillérben is. Azok a célkitűzések tehát, amelyeket itt bevillantottunk, hogy az 
élelmiszertermelés növelése, a fenntartható gazdálkodás a természeti erőforrásokkal és a 
vidéki életminőség növelése, javítása, a vidéki foglalkoztatás növelése, ez a három szempont 
tükröződik az új rendszerben is, vannak, amelyek kötötten, a bizottság, illetve a döntéshozók 
által determináltan, és lesznek olyanok, amelyekben nekünk van szabad kezünk, és nyilván 
tudjuk irányítani a dolgokat.  

Ami a II. pillért illeti még – és itt tényleg nem akarok számháborúba belemenni –, mi 
fenntartjuk azokat a számokat, amelyeket elmondtunk, és az a 12,3 milliárd az új pénzügyi 
időszakban az az összeg, amellyel az I. és a II. pillérben tudunk kalkulálni, és ezekre a 
számokra igazak azok a dobogós helyezések, hogyha különböző vetítési alapokon ezeket 
megbontjuk. Hogyha ezt megnézzük, és ezt nem is titkoltuk soha, a vidékfejlesztési 
támogatásoknál van csökkenés, 0,4 milliárd euró, de, gondolom, azt itt mindenki tudja, hogy 
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annak, hogy a kohéziós alapoknál ne legyen akkora vesztesége az országnak, az volt az ára, 
hogy a vidékfejlesztési alapoknál engednünk kellett. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy 
minden erkölcsi alapunk megvan arra, és ez ügyben a tárgyalásokat meg is kezdtük, hogy a 
nem mezőgazdasági, tehát a kohéziós alapokból, meg abból az úgynevezett CELD-ből a 
vidékfejlesztésre fordítható támogatásokat, illetve azokon keresztül ezt a kiesett 0,4 milliárd 
eurót pótolni fogjuk. Összesenjében tehát ennek kapcsán emiatt nem fognak a vidékfejlesztési 
támogatások csökkenni, mert olyan alapokból fogunk forrásokat áthozni, amelyek most nem a 
Vidékfejlesztési Alap részei, tehát például a Kohéziós Alapból. Ezt a vesztséget tehát pótolni 
fogjuk, és fenntartjuk azt, hogy nem jár rosszabbul az agrárium és a vidék, sőt a tortaszelet 
aránya, annak ellenére, hogy az egész torta kisebb lett, növekedni fog.  

Ahogy Farkas Sanyi barátom említette, valóban a tejkvótánál említettem, hogy az 
sajnos meg fog szűnni. Egyébként zárójelben megjegyzem, hogy Magyarország eddig sem 
használta ki a tejkvótáját, szemben a nyugat-európai országokkal, ahol ez gyakorlatilag egy 
vagyonértékű jognak felel meg, a mi esetünkben ez nem áll fenn. Annyit tudunk csinálni, 
hogy felkészítjük a termelőket. Most tejtámogatást legalább négyfajta jogcímen biztosítunk, 
vannak különböző programjaink, a kérődző-szerkezetátalakítási program, a különleges 
tejtámogatás, amit mondtam, hogy a termeléshez kötött támogatás 3,5 százalékát 
gyakorlatilag elviszi, a tej-állatjóléti támogatások, a top-up támogatások túlnyomó része az 
állattenyésztést, azon belül a kérődzőket érinti. A differenciált alaptámogatást pontosan azért 
forszírozzuk, mert szeretnénk ezeket a főleg az állattenyésztést érintő támogatásokat 
továbbvinni az új rendszerben is. Ebben partnereink a velünk együtt csatlakozott országok, a 
SAPS-os országok, és erre mondtam azt, hogy a csehek például egy az egyben átvették a 
magyar javaslatot e tekintetben. Tehát amikor a differenciált alaptámogatásról beszélünk, 
akkor arról beszélünk, hogy a most, a jelen rendszerben működő és elsősorban az 
állattenyésztést, illetve a magas munkaigényű ágazatokat, tehát a zöldség-, gyümölcságazatot 
érintő szerkezetátalakítási támogatásokat tovább tudjuk vinni az új rendszerbe, ha úgy tetszik, 
az alaptámogatás majd lesz annyi, amennyi, és arra rá tudjuk pakolni ezen ágazatok 
érdekében. A másik dolog, ami a tejjel kapcsolatos, az a bizonyos tejcsomag, ami uniós 
szinten kerül bevezetésre, a különböző szerződéses fegyelem betartása, a szakmaközi 
szervezet, és olyan eszközök, amelyekkel a tejtermelők élhetnek majd. De egyébként úgy 
körülbelül ennyi a mozgásterünk. És a szőlő-bornál is, ahogy mondtam, mindenféleképpen 
érdekünk az, hogy ez a szőlőtelepítési jog, illetve ennek a korlátja megmaradjon, ez 
Magyarország számára kedvező; ha ez eltűnne, akkor a nálunk gazdagabb országok nagyon 
komoly versenyelőnybe kerülnének.  

A cukorkvótánál valóban van egy látszólagos ellentmondás, mert hogyha a kvóta 
eltörlésre kerülne 2015-ben a bizottság javaslata szerint, akkor elméletileg mondhatnánk azt, 
hogy akkor annyi répát termelünk, amennyit csak tud az ország, meg lehetne építeni itt a 
cukorgyárakat, a probléma ott van, hogy akkor szabadverseny van, és – ahogy utaltam rá – 
Magyarország klimatikus adottságai nem olyan jók, illetve az öntözésben még nem állunk 
olyan jól, mint mondjuk Németország vagy Franciaország, és akkor még a nádcukor európai 
veszélyeiről nem is beszéltem, hogy ez milyen problémát okozna. Egyelőre nekünk tehát 
jobb, hogyha megmarad a kvóta. Azt viszont szeretnénk elérni, hogy az önellátás erejéig 
lehessen növelni a kvótánkat – erre nagy nyitottságot nem mutat a bizottság, de ettől 
függetlenül mi küzdünk érte.  

Köszönöm szépen, az elnök úrnak és a bizottság valamennyi tagjának is köszönjük a 
lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Figyelem a bizottság tagjait, és amennyiben nincs 

további kérdés (Senki nem jelentkezik.), akkor még egyszer meg szeretném köszönni a 
prezentációt és a kiegészítő gondolatokat.  
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Döntési kötelezettségünk nincs a meghallgatás tekintetében, úgyhogy az első napirendi 
pontot lezárom. Köszönöm szépen az államtitkár úrnak és munkatársainak ennek a felkészítő 
anyagnak a bemutatását. Az első napirendi pontot lezárom.  

Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló T/10052. számú 
törvényjavaslat  

Módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk a második napirendi pontra, amely az egyes agrár tárgyú törvények 
módosításához beérkezett módosító javaslatok megtárgyalása lesz, és ahogy a kiosztott 
javaslatból látható, tervezzük egy bizottsági módosító javaslat benyújtását is. Köszöntöm a 
kormány képviseletében Andréka Tamást. Az ajánlástervezet szerint haladunk, amelyben, ha 
jól látom, öt módosító indítvány van egyelőre.  

Az első javaslat egy Magyar Zoltán képviselőtársunk által benyújtott indítvány. A 
kormány álláspontját kérdezem.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok 

képviselni. Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Igen, Magyar 

Zoltánnak adok szót.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak egy rövid indokolást 

szeretnék kérni.  
 
ELNÖK: A képviselő úr indoklást kér. Megadom a szót. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tekintettel arra, hogy itt 

adatkezelésről van szó, ezért a törvényben kell azt szerepeltetni, hogy az adatkezelés milyen 
célra és milyen időtartamra szól. Ha ezt a rendelkezést elhagyjuk, akkor tehát ezzel sértjük az 
adatvédelmi szabályokat, mert itt ez a mondat pontosan azt biztosítja, hogy mely feladat 
céljából és az eljárás befejezéséig kezelhetőek ezek az adatok.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Akkor összességében a módosítónak a 

megfogalmazásával van probléma, és a külön törvény kontra kormányrendelet vitában esetleg 
igazam is van? Mert akkor kapcsolódóval ez orvosolható.  

 
ELNÖK: Tárca! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ez a kormányrendelet 

létezik, ez a 405/2012-es kormányrendelet. Én nem gondolnám, hogy ennek a technikai 
szabályait feltétlenül törvényerőre kellene emelni, tehát az megfelelő jogforrási szinten van. 
Ugyanakkor aminek viszont törvényben kell szerepelnie adatkezelési szempontból, az az 
elhagyandó rendelkezésben szerepel, tehát arra mindenképpen szükség van.  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm.  
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ELNÖK: Szavazásra kerül sor. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 2. indítványt nem kell megtárgyalnunk, mert azt mi nyújtottuk be.  
Ugyanilyen a 3. indítvány.  
A 4. indítvány Lengyel Szilvia képviselőtársunk javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk, 

ugyanakkor a bizottság által beadni tervezett módosító javaslat ezt a kérdést megfelelően 
fogja tudni rendezni.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
Az 5. indítvány is a bizottságunk javaslata volt, tehát azt sem kell megtárgyalnunk.  
Az ajánlástervezetben szereplő indítványokat megtárgyaltuk.  
Most térnénk rá a bizottság által benyújtani szándékozott indítvány megvitatására. 

Bizottsági tagtársaim ezt elvileg megkapták egy külön lapon „bizottsági módosító indítvány” 
címszóval. Itt már utalás történt a tárca részéről arra, hogy a továbbiakban is látunk még olyan 
technikai kérdéseket, amelyeket érdemes még most tisztázni, ezek az indítványok is 
gyakorlatilag erről szólnak. A tárcát kérdezem, ki akarja-e egészíteni, esetleg álláspontot 
mond-e a benyújtandó indítványról.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Csak nagyon röviden 

szólnék. Három eleme van az indítványnak. Az első, amely a 6. §-sal van jelölve, 
gyakorlatilag, azt mondom, egy félig-meddig joghézagnak a kitöltése. Az Országgyűlés 
január 1-jei hatálybalépéssel módosította a földtörvényt oly módon, hogy a közeli 
hozzátartozók kivételével megtiltotta szerződéssel a haszonélvezeti jog alapítását, ugyanakkor 
annak a kimondása továbbra is szükséges, hogy közeli hozzátartozók között létrejövő 
jogügylettel létrejövő haszonélvezet esetében a tulajdonszerzésre vonatkozó korlátozó 
feltételeket a továbbiakban is alkalmazni kell – ez elvileg közvetett jogértelmezéssel most is 
levezethető a törvény szövegéből, de a viták elkerülése érdekében fontosnak tartjuk ezt 
egyértelműen rögzíteni. Tehát elsősorban a szerző személyére vonatkozó szerzőképességi 
feltételeket kell alkalmazni, másrészt a megszerzendő terület nagyságára vonatkozó 
feltételeket alkalmazni kell.  

A 7. §-ba illesztendő módosítás az általános vita során felmerült problémára kíván 
egyfajta megoldást adni azzal, hogy abban az esetben engedi csak meg tulajdonváltás 
esetében a haszonbérleti szerződés felmondását, hogyha a tulajdonos maga kívánja művelésbe 
vonni a területet, és azt legalább öt évig maga is műveli. Ezáltal megelőzhetővé válik az a 
visszaélésszerű joggyakorlás, amikor is csak azért történik tulajdonváltás, hogy a korábbi 
bérlő helyett esetleg egy magasabb bérleti díjat igénylő új bérlőt hozzanak helyzetbe, ez a 
rendelkezés ezt a lehetőséget kizárja.  

A módosító javaslat harmadik eleme, amely a 8. §-ba kerül, ez pedig a földhasználati 
nyilvántartásba történő bejelentést érinti, mégpedig oly módon, hogy zártkert esetében csak 
akkor kell bejelenteni a használó személyét, hogyha az eltér a tulajdonos személyétől. Ha a 
zártkertet maga a tulajdonos műveli, akkor nem kell bejelentést tenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A bizottsági tagoknak van-e kérdése, észrevétele a benyújtott indítvány 

egyes pontjai kapcsán? Ezekről az általános vitában már vitatkoztunk, hiszen az MSZP 
részéről súlyos kifogások érkeztek, és úgy érzem, hogy a 7. § azért jóval inkább a gyakorlati 
élet felé tereli el a felmondási lehetőséget, a továbbiakban pedig technikai kérdéseket 
rendeztünk.  
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Egy módosítást szeretnék tenni, csak egy betűelírásról van szó: a 7. § (2) bekezdéséből 
hiányzik egy „l” betű, a „felmondással egyidejűleg kötelezettséget vállal”, ott az „l” betű 
nincs ott, úgyhogy kérném szépen a titkárságot, hogy a benyújtott változatban javítsák ki az 
„l” betű hiányát, én azt a változatot fogom majd aláírni.  

(Jelzésre:) Farkas Sándornak adok szót.  
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Egy nagyon rövid kérdésem van. Milyen szankciók 

lehetnek akkor, hogyha az illető vállalja, amit kell, tehát ha megtörténik az, ami a 7. §-ban 
van, aztán mégsem úgy fogja csinálni. Akkor mi történik? (Dr. Józsa István: Ezt majd a vhr. 
rendezi!) 

 
ELNÖK: Megadom a szót a tárca képviselőjének.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az kártérítési felelősséget 

keletkeztet. Akkor gyakorlatilag a felmondása érvénytelen volt, vagyis olyan helyzetbe kell 
hozni a korábbi bérlőt, mint hogyha végig, folyamatosan birtokban lett volna, és művelte 
volna a területet – ez elég súlyos fenyegetettséget jelent.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor 

szavazzunk róla! Ki az, aki egyetért azzal, hogy a bizottságunk benyújtsa ezt a módosító 
indítványt? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez mindenféleképpen többség. 
Köszönöm szépen.  

Én nem tudok olyan módosító indítványról, amelyet a bizottságunknak tárgyalnia 
kellene. Ha más sem tud ilyenről (Senki nem jelentkezik.), akkor ezt a napirendi pontot is 
lezárom.  

Egyebek 

Az egyebekre térnék rá. Amennyiben a most tárgyalt törvénytervezethez kapcsolódó 
módosító indítvány is érkezik, akkor a kapcsolódó módosító indítványokat megpróbáljuk a 
keddi napon letárgyalni. Kicsit sűrű lesz, mert reggel már szavazási kötelezettségünk is lesz, 
ha figyeltétek a napirendi pontokat, de ehhez képest próbáljuk ezt megtenni, ezért 9 órára, 
reggel 9 órára rendelnék el ülést. Néhány szavazásról van csak szó a kapcsolódó módosító 
indítványok vonatkozásában, és be fogunk érni, a fél 10, háromnegyed 10 felé kezdődő 
szavazási kötelezettségnek eleget tudunk tenni. (Közbeszólások: Itt lesz?) Nem, várhatóan a 
parlamentbe fogjuk megszervezni, és akkor kapunk róla értesítést, hogyha látunk benyújtott 
kapcsolódó módosító indítványt. (Farkas Sándor: Ez mikor derül ki?) Ez késő éjszaka fog 
kiderülni, úgyhogy kora reggeli ébredést kérek mindenkitől, hogy meg tudja nézni az sms-eit.  

Az egyebekben másnak van-e bejelentenivalója? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, 
akkor az egyebeket is lezárom, és az ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 16 perc)  

  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


